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Uke 11
17. mars: Patrick
Irlands apostel (om 390 - 461)
Patrick var fra en romersk-britisk kristen familie i Vest- eller Nord Britannia. 16 år gammel
ble han tatt til fange av irske røvere. I 6 år var han slave i Irland hvor han fant tilbake til
barnetroen. Han klarte å rømme og ble presteutdannet i det galliske Frankrike. En drøm ble
for ham et kall til å vende tilbake til Irland. Rundt 432 kom han som misjonsbiskop til den
nordlige delen av landet. Påskeaften i 433 tente han påskelyset på høyden Slane ved Tara og
utfordret slik den sentrale kongemakten i Irland. Bønnen ”St. Patricks brynje” (også kalt
”Hjortens skrik”) skal i følge legenden ha blitt til denne natten. Denne bønnen er trolig fra
senere århundre, men kan godt være inspirert av Patrick. Patrick oppsøkte strategisk bevisst
sentrene i de irske kongedømmene. Der organiserte han kirken etter kontinental modell rundt
bispeseter. Utviklingen etter Patrick brukte derimot klostrene som de sentrale grunnenhetene.
I 444 etablerte han sitt bispesete i det sentrale Ard Macha (Armagh). I motsetning til de fleste
andre land skjedde etableringen av kristen tro i Irland uten blodsytgytelse. Mangelen på dette
røde martyriet er en mulig forklaring for at mange irske kristne senere søkte det grønne
martyriet (ensomheten) eller det hvite martyriet (landflyktigheten).
Patrick har etterlatt seg 2 autobiografiske skrifter. Dessuten er mange legender knyttet til hans
liv. Thomas Cahill1 sammenligner Patrick med den omtrent samtidige Augustin som døde i
430 (se 28. august): ”Augustin så inn i sitt eget hjerte, og der fant han … den mørke siden i
kristendommen”, nemlig syndens pregende realitet. Patrick derimot så ”ikke inn i sitt eget
hjerte, men inn i andres hjerte” hvor han så den lyse siden: slavehandlere kan bli frigjørere, og
mordere kan bli fredsstiftere. Denne karakteriseringen får fram forskjellig tilnærmingsmåte i
romersk-kontinental og i keltisk kristen tro. Patrick og Augustin utfyller hverandre. Vi er
skapt i Guds bilde med mange positive muligheter, samtidig er vi syndige mennesker som ofte
velger det destruktive. Begge deler er sanne og må være med.
Bønn: Herre Jesus Kristus, du står her foran meg, du er også bak meg, du er på min høyre
side, du er på min venstre side, du er over meg, du er under meg, du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte, du gjennomtrenger meg helt, og du elsker meg, Herre Jesus!
(Retreatbevegelsen/E. Løvås, etter St. Patricks brynje, bønn 406 i Norsk Salmebok med
bønnebok)
Bibeltekster:

Sal 202

Apg 16,6-10

Luk 18,28-34

Jeg binder om meg selv i dag det navnet jeg skal vernes ved,
det navn vi lover høyt i lag, Gud, Tre i En og En i Tre.
(St. Patricks brynje, oversatt av Arve Brunvoll, bønn 291 i Norsk Salmebok med bønnebok)
Andre merkedager:
15. mars: Aristobulos av Britannia (Rom 16,10) skal ha vært en av Jesu 70 disipler.
Tradisjonen sier at han ble misjonær i det britisk-romerske Britannia, og at han ble biskop for
kelterne i Britonia (Montonedo) i Spania.
16. mars: Selma Lagerlöf (født 20.11.1858) var en svensk forfatterinne som i 1909 fikk
nobelprisen i litteratur. Hun døde i 1940.
17. mars: Josef av Arimatea gravla Jesus. Legender knytter han til Glastonbury i England.
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Cahill: Slik reddet irene sivilisasjonen, s.121
Sal 20,7 og Sal 68,1 skal Patrick har sunget i påskenatten 433 i Slane ved Tara

